DOM OV JESENE ŽI VO TA , H anulova 7/A, 844 01 Br ati slava
Spis c.: 2 785/2013
V ýzva na pr edloženie
cenovej ponuky na „ Posk yt ovanie pr ávnych sl užieb“
Domov jesene života ako verejný obstarávatel v zmysle § 9 odst. 9 zákona císlo 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zverejnuje túto výzvu na svojom profile

1. I dentifi k ácia ver ej ného obstar ávatel a:
Názov:
DOM OV JESENE ŽIVOTA
Sídlo:
Hanulova 7/ A, 844 01 Bratislava
ICO:
49 08 73
Kontaktná osoba:
Ing. Magdaléna Zsilinszká,
e-mail:
magdalena.zsilinszka@ djzhanulova.sk
Telefón:
02/64531094
2. Pr edmet zákazk y
Zákazka na poskytovanie služby – poskytovanie právnych služieb
3. Opis pr edmetu zák azk y a jeho r ozsah:
Predmetom zákazky je poskytovanie právnych služieb podl a požiadavky verejného
obstarávatel a v nasledovnom rozsahu:
- Zastupovanie v konaní pred štátnymi a inými orgánmi, najmä pred súdmi, notármi,
orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy, ako aj pri úkonoch a rokovaniach
medzi verejným obstarávatel om a inými právnymi subjektmi
- Poskytovanie právnych rád a konzultácií v rámci vybavovania právnej agendy
verejného obstarávatel a
- Príprava a spisovanie právnych stanovísk, posúdení a písomností právneho
charakteru
4. Slovník spolocného obstar ávania:
Kód CPV – 791100008 – Právne poradenstvo a zastupovanie
5. L ehota a miesto plneni e:
Právne služby bude poskytovat uchádzac osobne podl a potrieb verejného obstarávatel a
v budove Domova jesene života, Hanulova 7/a, 844 01 Bratislava, týždenne v rozsahu
min. 3 hodiny a podl a potreby aj na inom mieste.
Pr edpokladané tr vanie zmluvy: od 2.9.2013 do 31.8.2015
6. Cena a spôsob ur ceni a ceny:
Cena za predmet zákazky musí byt stanovená v štruktúre: jednotková cena bez DPH,
sadzba a výška DPH a cena vrátane DPH. Cenu poskytovanej služby žiadame stanovit na
mesacný paušál. Cena za poskytovanie služby musí zahrnat všetky náklady spojené
s predmetom zákazky. Ak uchádzac nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu
celkom. Na skutocnost , že nie je platcom DPH upozorní v ponuke.
Pr edpokladaná hodnot a zák azk y: 4 080,00 EUR bez DPH
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7. Uchádzac v r ámci svoj ej ponuky pr edloží:
- Fotokópiu osvedcenia o zápise do zoznamu Slovenskej advokátskej komory
- Návrh ceny na mesacný paušál
8. L ehota na pr edkladanie ponúk: do 26.8.2013 do 15.00 hod. SEC
a) dorucenie poštou na adresu: Domov jesene života, Hanulova 7/A, 844 01 Bratislava
alebo osobne (od pondelka do štvrtku v case od 8:00 hod do 15:00 hod SEC,
v piatok do 12.00 hod.) na tej istej adrese.
b) Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR
c) Oznacenie ponuky: Neot vár at – Cenová ponuka na pr ávne služby
9. K r itér ium na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na posúdenie ponúk je najnižšia cena bez DPH na celý predmet
zákazky.
10. Ot vár anie cenových ponúk: dna 2 .9.2013 v kancelárii vedúcej ekonomického úseku
Domova jesene života, Hanulova 7/A, 844 01 Bratislava – bez úcasti uchádzacov.
11. Dalšie infor mácie ver ej ného obst ar ávatel a:
Ponuky uchádzacov musia splnat všetky náležitosti uvedené v tejto výzve. Po
vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný obstarávatel
zašle iba úspešnému uchádzacovi. Verejný obstarávatel si vyhradzuje právo neprijat ani
jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné
pre verejného obstarávatel a alebo ak cenová ponuka nebude vyhovovat financným
možnostiam verejného obstarávatel a.

V Bratislave: dna 16 .8.2013

M gr . Br ani slava Belanová
r i aditel ka DJŽ

